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ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КОНЦЕРТА „SONG OF THE CLOWN”
Присъствах на откриването на Десетото юбилейно издание на Международния фестивал „Пловдивски
джаз вечери” с концерт на световноизвестния български музикант
Милчо Левиев – един от създателите на този престижен артфорум. На
9 октомври м.г. за първи път пред
пловдивска публика бе представена концертна версия на студийния
албум „Song of the clown” с джазови
аранжименти на театрална музика
от 20-те години на миналия век, написани от Панчо Владигеров за теа
трални постановки на Макс Райнхард в Берлин и Виена. Албумът е
посветен на 110-годишнината от
рождението на великия композитор
– любим учител на М. Левиев, пред
чийто гений той дълбоко и искрено
се прекланя. За тази нелека задача
големият български джазмен се бе
доверил на екип от забележителни
музиканти: дуото Александър и Константин Владигерови, Вики Алмазиду и Петър Салчев, Стоян Янкулов
- Стунджи, Веселин Веселинов - Еко,
както и актьора Ицко Финци.
„Song of the clown” е своеобразен
творчески диалог с младия Владигеров – мистично пътуване във времето към един непознат свят, звучащ
изненадващо модерно и провока
тив
но. Музиката към пие
си
те на
Шекспир „Венецианският търговец”
и „Дванайста нощ”, Б. Шоу – „Цезар и
Клеопатра”, А. Стриндберг – „Сънна
игра”, А. Клаубунд – „Тебеширеният
кръг” е аранжирана със средствата
на съвременния джаз и електронна
техника. Тази осъвременена концепция експериментира с модела
на синтетичния театър, като постига съвършена хармония между няколко вида изкуства: симфонична и
джазова музика, поезия, театър.
Особено отговорна бе ролята на
Петър Салчев в този проект – не
само като негов продуцент, но и
като сътрудник в изпълнението на
вокалната партия, която в албума се
изпълнява само от Вики Алмазиду.
Притежаващ красив и запомнящ се

глас с дълбок и плътен тембър, П.
Салчев бързо се превърна в един
от най-популярните мъжки вокали
в българския джаз. Винаги търсещ,
певецът усъвършенства своята вокална техника и разви изискан стил,
характерен с аристократична сдържаност и интелектуална вглъбеност.
Неговият особен афинитет към жанра на джазовата балада му позволи
безпроблемно да се адаптира към
класическите идиоми в театралната
музика на Владигеров. Със своето
фино джазово усещане и перфектно
моделиране на фразата той трансформира песните на Владигеров в
истински театрални монолози. Със
забележително актьорско присъствие певецът пресъздаде малка галерия от психологически портрети с
богата палитра от полярни емоционални състояния: нежност и топлота
в „Песен на влюбения” (Стриндберг
- „Сънна игра”), сурово мъжество в
„Песен на войника” (Клаубунд – „Тебеширеният кръг”), горчива ирония
зад маската на престорена веселост
в „Песен на шута” (Шекспир – „Дванайста нощ”).
Деликатният начин, по който изпълнителят успя да настрои своята музикална чувствителност към
ярката индивидуалност на В. Алмазиду, говори за висок професионализъм и безкомпромисен перфекционизъм.
Ще си позволя да цитирам самия Милчо Левиев за критериите,
с които подбира своите партньори
на сцената: „Първото нещо, което
търся, е артистът човек. Не ме интересува само занаятчията, защото
такива ги има много. Условието да
си артист е непременно да си и добър занаятчия, т.е. да си изкусен – не
само добър, а майстор. На по-стари
години човек стига някакво ниво, за
което търси равни партньори. Това
е естествено.”
Тази вечер Петър Салчев доказа,
че се е извисил до това ниво!
доц. Малина Малинова
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КОЛЕДНИ ИЗЛОЖБИ НА СПЕЦИАЛНОСТ “ЦЪРКОВНА ЖИВОПИС”

В навечерието на рождественските празници се проведоха две
празнични изложби с участието на
студенти от специалност “Църковна
живопис” в АМТИИ.
На 16 декември м.г. в Балабановата къща студентите от специалност
“Църковна живопис” и ученици от
специалност “Църковна живопис” от
НХГ ,,Цанко Лавренов” участваха в
съвместна изложба. Учениците присъстваха убедително до по-опитните си колеги от АМТИИ. Сред творбите им привличаха вниманието
познатите ни алафранги, характерни за възрожденската къща. Студентите от АМТИИ представиха редица
стенописни пана и проекти в мащаб,
както и постери на реализирани
проекти в реална храмова среда.
Интригуващи за публиката бяха монументалните портрети, изпълнени
в различни стенописни техники.

Два дни по-късно – на 18 декември, в архитектурния комплекс
,,Малка базилика” се откри празнична изложба на студенти от специалност “Църковна живопис” и се състоя концерт на Академичния смесен
камерен хор „Гаудеамус” с диригент
доц. д-р Весела Гелева. Хорът е създаден през 2006 година и осъществява активна концертна дейност,
изпълнявайки ортодоксална и кантатно-ораториална музика.
Изложбата откри доц. Дечко Дечев, дългогодишен преподавател в
АМТИИ, представяйки участниците студенти от специалност “Църковна живопис” и хор ,,Гаудеамус”.
Присъстващите бяха поздравени
с празника Рождество Христово
от г-жа Амелия Гешева – директор
на общински институт ,,Старинен
Пловдив”, и от богослова Недялко
Димитров – преподавател в АМТИИ,

в специалност “Църковна живопис”.
След встъпителните слова хор ,,Гаудеамус” изпълни великолепна програма от църковна музика, която
създаде атмосфера на хармония с
иконите и раннохристиянските мозайки в ,,Малката базилика”.
След приключването на концерта гостите на празника бяха поканени да разгледат разнообразната
експозиция от икони. В изложбата
участваха студентите Марчела Димитрова, Райна Дечева, Диана Панайотова, Александър Филипов,
Вероника Камбурова, Даниела Гайдарова, Йоанита Михова, Димитър
Станчев, Венцислав Атанасов, Екатерина Кондова, Надежда Дончева
и Богдана Кръстенова и асистент
Стефка Токманова.
Диана Панайотова, I курс,
специалност „Църковна живопис”
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Диалогът между старото и новото
Идеята да представиш и да защитиш в една концертна вечер музика от испански композитор от 18ото столетие и български съвременни автори, творящи в 21. век, е несъмнено предизвикателство за всеки
изпълнител. Диалогът и връзките "през столетия" не
са непознати на музикалната история. Многообразието от композиторски стилове на 20. век доказва необходимостта от опора в традицията и интерес към
старото.
Падре Антонио Солер (1729-1783) е испански композитор от зрелия 18. век. Неговите едночастни сонати за клавир, съпоставими със сонатите-ексерсизи на
Д. Скарлати, са написани вероятно за клавесин или
за новия тогава инструмент Gravicembalo col piano e
forte. Днес въпрос на личен вкус е дали сонатите ще
бъдат изпълнени на старинен инструмент или на съвременен роял. Те съдържат в себе си онзи потенциал,
онзи музикален екстракт, който позволява да не губят
красотата си, представени на който и да е от инструментите. Всеки изпълнител има възможност да улови
същността им, да осмисли елементи, които времето не
е надвило. Музикалният свят е "непрекъснато говорещ", знаково наситен и активен и неговите послания
очакват непрестанно разчитане. Да се открие нов, "диалогичен" шанс за творбите от миналото - това е всъщност херменевтичният залог на всяка музикална интерпретация и успех за всеки изпълнител тълкувател.
Димитър Цанев несъмнено е изпълнител, който
може да накара творбите "да говорят на нови, актуални езици". В изобилието от възможности да бъдат преоткрити сонатите на Солер той избра тази да пренесе
езика на композитора върху съвременния роял, с всичките му изключителни и ярки звукови характеристики,
подчинени на стремежа да пресъздаде остротата и артикулацията на клавесинното звучене. Затова сонатите
прозвучаха подчертано, в известен смисъл категорично заявени. Макар че като изпълнител аз* съм склонна към по-мека звукова характеристика, подчертаваща
прозрачността и лекотата на тази барокова фактура,
не мога да не призная, че търсеното от Цанев звуково
качество някак непринудено и естествено осъществи
комуникацията с обявеното в програмата присъствие
на музика от 21. век. А какво по-голямо достойнство за
един изпълнител интелектуалец от това да предизвика
диалог на различни нива - естетиката на 18. век, пречупена веднъж през погледа на съвременен изпълнител
и, от друга страна, осмислена и претворена от съвременни композитори.
*Доц. д-р Велислава Карагенова

Да провокираш трима български композитори, различни по характер, стил и присъствие на концертната
сцена, да прочетат по своему бароковата символика и
да й откликнат, е усилие и заслуга на пианиста Д. Цанев, които не трябва да бъдат отминати. Обхватът на
композиторското въображение наистина впечатлява
- три съвършено различни творби, всяка от които по
своему контактува с бароковата естетика. Присъщата
за стила на Велислав Заимов вглъбеност и дълбочина
намери опора в проникновения, елегичен характер на
бароковото концертно Adagio. Цикълът от три пиеси
Tre pezzi in modo di sonatina (2014), замислени както за
самостоятелно, така и за цялостно изпълнение, въведе в атмосфера на съзерцателност, доминираща емоционалния строй, особено във втората пиеса. По този
начин цикълът създаде ярък контраст с прозвучалото
до момента и така диахронно попълни картината на
бароковото внушение. На този фон двете едночастни
сонати – Соната № 3 и Соната № 4 (2014 г.) на Красимир Тасков заблестяха в духа на концертното, виртуозното, като еманация на барока. Всъщност паралелите проличаха на много нива - "квази-колажната
задявка" със стилистиката на 18. век, елементите на
неочакваност, странност, резките контрасти създаваха произволни асоциации както с блестящия стил
на Скарлати, така и с експресивните цигулкови натрупвания, характерни за италианските ''майстори на
лъка''. По думите на самия композитор всичко това е
дискретно "подправено" с неповторимия колорит на
шопската диафония.
В своя цикъл Prelude, Sonata, Toccatina, наблягайки на импровизационното начало, Йордан Гошев отправи още един оригинален поглед към практиката
на бароковото музициране. Трите пиеси оцветиха в
български колорит три типични барокови инструментални жанра.
В прекрасната интерпретация на Д. Цанев всяка от
българските творби се превърна в своеобразна кулминация. След цикъла на Гошев прозвучалите три сонати
на Солер естествено се вписаха в общия емоционален
градус и затвърдиха яркото концертно начало. Именно тази линия осмисли логиката в подреждането и последователността на пиесите. Така с успех бе защитена
една артистична концепция, преодоляваща границите
между старото и новото.

Доц. д-р Велислава Карагенова
Д-р Светослав Карагенов

Брой 35, март 2015 г.

АКАДЕМИЧНО КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ

5

Студенти представят опери от Парашкев Хаджиев
На 16 и 17 февруари Академичният оперен театър
постави на сцената на АМТИИ едноактните опери от
Парашкев Хаджиев „Подаръците“ и „Крадецът“, които
са част от оперния триптих „Парадокси“ по разкази на
американския писател О‘Хенри. Събитието премина
под знака на 50-годишния юбилей на Академията.
Изпълнението на „Подаръците“ на 16 февруари беше
премиерно за АМТИИ и бе част от държавния изпит на
Християна Христова – I курс специалност „Изпълнителско изкуство (класическо пеене)”, магистърска степен,
и Матеуш Тенев, IV курс специалност „Изпълнителско
изкуство (класическо пеене)”, студенти от класа по класическо пеене на проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак.
Младите изпълнители претвориха историята на Дела и
Джим – влюбени съпрузи, които търсят най-хубавия коледен подарък за половинката си. Дела отрязва и продава прекрасните си коси, за да купи златна верижка за
часовника на любимия си. Същевременно Джим е продал часовника си и е взел на съпругата си диадемата,
за която тя отдавна мечтае. Когато двaмата влюбени си
разменят подаръците в навечерието на Коледа, остават
смутени и разочаровани от постъпките на другия. Но
веднага осъзнават, че всъщност са си направили найценния подарък – жертва в името на любовта и щастието на любимия човек.
Режисьор на операта „Подаръците“ е бившият възпитаник на АМТИИ Цветан Цветков. Той сподели, че изпълнителите са допринесли много за сценичната подготовка с оригинални идеи.
При второто представяне на операта на 17 февруари изпълнителският състав беше различен. Солисти
бяха Любомира Петрова и Цветан Цветков. Интерпретацията на бившите възпитаници на Академията беше
изключително професионална. Действието на сцената
се развиваше с лекота и артистичността на музикантите
подтикна препълнената зала към бурни аплодисменти.
Цветан Цветков се изяви като солист и във втората
едноактна опера – „Крадецът“. Режисьор на операта бе
Тодорка Митковска, а премиерата й беше на 23 април
м.г. в концертната зала на АМТИИ. На сцената излезе и
второкурсникът Стефан Митревски, студент от класа на
проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак. Двамата изпълнители се въплътиха в ролите на Хари (Цветан Цветков)
– обикновен мъж на средна възраст, и Кристофър (Стефан Митревски) – крадец, който се кани да го обере. Но
когато крадецът нахлува в дома на Хари, разбира, че и
двамата страдат от едно и също заболяване – хроничен
плексит. След взаимни оплаквания и съвети за лечение
Кристофър решава да излекува Хари с най-изпитания
метод – отиват в близкия бар и обирджията черпи стопанина на дома с питие. Стефан Митревски поднесе те-

кста на операта по оригинален начин – на македонски
език, при което на места римата се изгуби. Актьорската
игра на солистите беше на високо ниво и зарази присъстващите в залата, които неведнъж избухваха в смях.
И в двата дни реакциите на публиката в залата показаха положителна оценка за добре свършената работа
на целия творчески екип. Корепетиторът Георги Гаджев
се справи прецизно и професионално с нелеката задача за изпълнението на клавирния съпровод и на двете
опери.
В деня на оперната премиера беше отбелязан и
40-годишният творчески юбилей на Пламен Първанов
– художествен ръководител на оперите и преподавател в АМТИИ. След края на „Крадецът“ проф. д-р Тони
Шекерджиева-Новак представи накратко биографията
на музиканта и заедно с участниците в оперите му поднесе подарък в знак на благодарност за неговия принос. В отговор Пламен Първанов заяви, че за един артист най-важно е признанието, а той вече го е получил
в лицето на своите студенти и настоящото ръководство
на Академията. Вечерта завърши емоционално – публиката в залата стана на крака и поздрави юбиляра с
„Многая лета“.

Петя Петрова, ІV курс

специалност „Педагогика на обучението по музика”

» (продължава на стр. 6)
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» (продължение от стр. 5)

ПЛАМЕН ПЪРВАНОВ: “Целта ми е всички млади хора да работят в екип”

- Как започна Вашият творчески път преди 40 години?

- След като завърших НУИ „Панайот Пипков“ в Плевен, ме
приеха да служа в Строителни войски. Диригентът на мъжкия
хор Владимир Бобевски ми повери длъжността помощникдиригент. Тогава съставът беше на световно ниво и работата с
него даде висок старт на професионалното ми развитие. През
1975 г. станах студент в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Успоредно завърших специалностите хорово дирижиране, оркестрово и оперно дирижиране и композиция. Диригентската ми
дейност започна още през студентските ми години. Активно
участвах и в Академичния оперен театър на НМА. През 1980
г. бях назначен за диригент на Плевенската опера и филхармония, а година по-късно станах диригент на Пловдивската
опера, с която съм поставил над 30 оперни заглавия. Направих
премиерната за България сценична реализация на „История
на войника“ от И. Стравински. Произведението имаше голям
успех в цялата страна.
От 90-те години до ден-днешен работя като диригент на
симфоничния и камерния оркестър на НУМТИ „Добрин Петков“. Със симфоничния оркестър имаме множество записи в
радио, телевизия, турнета в много европейски страни, както
и концерт с оперната прима Райна Кабаиванска в зала „България“. За кратко бях директор и главен диригент на Симфонично-оперетното дружество в Пазарджик.
Ако трябва да направя равносметка кое е допринесло повече за развитието ми – работата ми като диригент или тази като

педагог – не мисля, че едното пречи на другото. Човек трупа
знания, опит, репертоар, които после прилага и в други сфери.

- С какво АМТИИ допринесе за творческото Ви развитие?

- Поех инициативата за създаването на Академичния оперен театър и ръководството на академията ми предостави
тази възможност. Също така се откри и нова магистратура –
музикалносценична режисура. Давам възможност на студентите да участват като помощник-режисьори и изпълнители, за
да трупат опит. Опознавайки отвътре тънкостите на работата,
те стават полезни не само на себе си, а и на останалите студенти. Целта ми е всички млади хора да работят в екип. Осъзнах,
че притежавам качествата на педагог и вече виждам резултатите от работата ми. Много важно за развитието на студентите
е присъствието на техния преподавател по музикалносценична режисура проф. Павел Герджиков.

- Променили ли са се студентите в Академията през
последните години?

- Определено. На първо място – намаляха инструменталистите в специалност „Изпълнителско изкуство (класически инструменти)”. Това е тъжно, но пък се увеличи броят на студентите по класическо пеене и поп и джаз пеене. Тази тенденция
говори за добре свършена работа на вокалните педагози и на
диригентите.
Разговора проведе Петя Петрова, ІV курс,
специалност „Педагогика на обучението по музика”

Брой 35, март 2015 г.
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ПРОЕКТ “ХУДОЖНИЦИ ЗА ЗДРАВЕ”

Задачата на проекта “Художници за здраве” бе да се
създадат художествени произведения от студенти на
Академията за музикално танцово и изобразително изкуство. Проектът е иницииран от директора на Втора
градска болница “Свети Панталеймон” доц. Петко Недев и с посредничеството на община Пловдив, в лицето
на омбудсмана на града г-н Димитър Атанасов*. Материалите и условията за работа се осигуриха от ръководството на болницата.
В реализацията на “Художници за здраве” участваха
студентите Антония Фингарова, Ваня Годжелова, Деляна Димитрова, Диана Панайотова и Таньо Павлов от
специалност ПОИИ, катедра “Изящни изкуства”. Ръководител на проекта е доц. Мъгърдич Касапян.
Очакванията са участниците да създадат свои лични импресии от екстериора на болничното заведение.
Намерението ни е техните впечатления да се мултиплицират, обхващайки и четирите сезона на годишния
цикъл – пролет, лято, есен, зима. Така биха се получили
по четири платна от всеки автор с различни състояния,
внушения и въздействие. Биха се отразили и промените във все по-добре оформящия се парк на болницата
с прилежащите й обновени сгради. Тези картини ще украсяват коридорите и кабинетите на болницата, създавайки комфорт и позитивни настроения.
Предложението на омбудсмана г-н Атанасов бе да се
организира самостоятелна за проекта изложба и в община Пловдив.
Като ръководител на проекта и от името на студентите изказвам общата ни благодарност лично към доц.
Недев за осигурените прекрасни условия, спокойствие
и възможност да осъществим тази полезна инициатива
и със съвместни усилия да допринесем за уюта на това
* Димитър Атанасов почина на 10 декември м.г.

лечебно заведение. Считам инициативата за вдъхновяваща и достойна за подражание и от други подобни
организации.
доц. Мъгърдич Касапян

Художник: Антония Фингарова
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ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß

Фотография: Денис Мустафа

В началото на учебната 2014/2015 г. катед
ра
„Приложни изкуства” отбеляза с мащабна изложба десет години от създаването на специалността
„Фотография”.
Това бе първата в България магистърска специалност в областта на фотографията, което създаде необходимост от сериозни проучвания, за да се
направи модерен и съдържателен учебен план. В
началото ни помогнаха преподаватели като проф.
Румен Георгиев и доц. Иглена Русева от НАТФИЗ,
които преподаваха по един семестър.
През първата година бяха приети четирима студенти, след което всяка година за специалността
имаше кандидати, за да може сега да отчетем, че
общият брой на дипломираните магистри е 33.
От тях професионално ангажирани с фотография са 15, като двама от тях вече са преподаватели в АМТТИ – ас. Мариана Камбурова и хон. преп.
Георги Димитров. Други, реализирали се в преподавателската професия, са Даниел Леков, който е
асистент в НАТФИЗ, и Костас Карлас – асистент
в Технологичния образователен институт (TEI) в
Фотография: Мина Събева

Брой 35, март 2015 г.
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Атина, Гърция. Сред по-известните възпитаници
на АМТИИ, завършили тази специалност, са и Изабел Хугасян – завеждащ фотоотдела на ОДК, както
и водещите пловдивски фотографи Петър Пешев,
Соня Станкова, Георги Вачев, Антония Маринова.
Многобройни са изложбите и наградите на нашите студенти през тези години, но най-ценните за
нас са наградата за най-добра изложба на „Фотоваканция” 2006, и първите награди на „Фотоакадемика” през 2006, 2007 и 2008 година.
Престижните ни международни участия са в
Международните фотографски срещи в Пловдив
през 2007, 2008 и 2009 година, в слайд шоу във Фотофестивала в Лодз, Полша, през 2007 година, във
„Фотокина” в Кьолн, Германия, със семинар за
висшето фотографско образование в Европа през
2010 година, в Академичната изложба в българския
културен институт Дом „Витгенщайн” във Виена
през 2011 година, в Месеца на фотографията в Червената къща, в София през юни 2012 година, както
и в Къщата на художниците в Пловдив през октомври 2012 година.

Особено полезни са връзките на специалността
по програма „Еразъм”. Трима преподаватели изнесоха леции в Технологичния образователен институт в Атина и в Университета по икономика и технология (ТОВВ) в Анкара. Пет студенти се обучаваха
по един семестър в Технологичния образователен
институт в Атина. Предстои нов двугодишен договор с академията „Мимар Синан” в Истамбул.
Един от най-сериозните приноси на тази специалност е, че тя създаде предпоставките и увереността за разкриване на бакалавърската специалност „Графичен дизайн и фотография”, за която
понастоящем има най-много кандидати в АМТИИ.
Изразяваме благодарност към всички академични кадри, застанали зад нашата инициатива преди
десет години и подкрепящи развитието на специалността сега и в бъдеще.
Честит да ни е юбилеят!

Фотография: Аршалуис Чилингирян

Фотография: Константина Жекова

доц. Никола Лаутлиев
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Пламен Първанов – 40 години творческа дейност
Премиерата на новия продукт на
Академичния оперен театър при АМТИИ - Пловдив, посветена на 50-годишнината от създаването на Академията,
щастливо съвпада с 40-годишният
творчески юбилей на колегата диригент д-р Пламен Първанов. Тази годишнина не бе афиширана специално и бе
своеобразна изненада дори за участниците в спектакъла. Отбелязването
й обаче е повод да споменем някои
моменти от живота на колегата и преподавателя Пламен Първанов.
Още от петгодишна възраст Първанов започва обучението си по цигулка,
а средното си музикално образование
завършва в Плевенското музикално
училище и като оперен певец. Това са
малко известни факти, които обясняват
бъдещото му развитие, като симфоничен и оперен диригент. През 1974 той е
втори диригент на мъжкия хор на Строителни войски, с който печели първа награда от международния хоров конкурс
Гориция - Италия. През 1975 година вече
е студент по хорово дирижиране в класа на големия наш хоров диригент проф.
Димитър Русков, който кани Първанов
за втори диригент на световноизвестния мъжки хор „София“, с който изнася
десетки концерти в България. Няколко
години по-късно Пламен Първанов става ученик на проф. Константин Илиев в
специалността „Оркестрово дирижиране“. В този период е активен участник в
дейността на Оперния театър на Музикалната академия „Панчо Владигеров“,
където дирижира постановките „Бастиен и Бастиена“ и „Вълшебната флейта“
от Моцарт, „Доктор Миракъл“ от Бизе,
„Моцарт и Салиери“ от Римски–Корсаков, както и световната премиера на
ораторията „Св. св. Кирил и Методий“ от
Михаел Хайдн.
След завършването на висше образование Първанов е назначен за кратък период като диригент на Плевенската опера и филхармония. От 1981 г. е поканен
за диригент на Пловдивска опера, където още с първата си постановка „Четиримата грубияни“ от Ермано Волф Ферари
прави заявка за една успешна творческа
кариера. Не случайно този спектакъл
влиза в златния фонд на Националното
радио и слиза от афиша на операта при
препълнени салони. В следващите десет
години Първанов поставя и дирижира
основния репертоар на операта. Ярък
спомен оставят спектаклите „Йоланта“
и „Евгений Онегин“ от Чайковски, „Па-

лячи“ от Леонкавало и „Селска чест“ от
Маскани. Творческият му път е белязан
от над 40 оперни заглавия.
През 1982 година в екип от млади певци и инструменталисти, той е съосновател на първата в страната Младежка
камерна оперна сцена, с чийто първи
продукт – операта „Пимпиноне“ от Телеман, участва в международния фестивал на камерната музика в Пловдив.
Този спектакъл получава специалното
отличие и плакет на фестивала, за висок
професионализъм.

Ярка следа в диригентското и
творческото израстване на Първанов
оставят срещите му с големите имена
на нашата музикална култура - Добрин
Петков и Васил Казанджиев. С Маестро
Казанджиев Пламен Първанов е постоя
нен диригент на Пловдивския камерен
оркестър, а големият Добрин Петков го
кани за асистент в постановката на операта „Отело“ на Верди. Силен период в
кариерата на диригент за Първанов са
годините, в които ръководи камерния и
симфоничния оркестър на НУМТИ „Добрин Петков“, Пловдив. С тези формации той гастролира в Норвегия, Белгия,
Франция, Германия, Македония и осъществява записи в Белгийското радио,
Скопската телевизия, както и в БНР и
БНТ. Един от акцентите в работата му с
младите музиканти на НУМТИ е участието на оркестрите и в двете издания на
фестивала „Месец на културата“ в Пловдив в периода 1999-2000 година, в които
солист е световната оперна прима Райна Кабаиванска.

От 2002 година Пламен Първанов е
главен художествен ръководител на
Симфонично-оперетно дружество „Маестро Георги Атанасов“, Пазарджик. Следват многобройни концерти и участия на
фестивалите „Зимни музикални вечери
проф. Иван Спасов“ и Софийски музикални седмици.
Връщайки се почти две десетилетия
назад в творческата кариера на Първанов, трябва да споменем завършената
през 1984 г. специализация в Московската филхармония и Болшой театър
при светилата на руската диригентска
школа Дмитрий Китаенко и Юрий Симонов. Тази година е свързана и с началото на педагогическата му дейност, която
започва като хоноруван преподавател в
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, където основава и първия академичен смесен хор на университета. В
различни периоди от 1987 до 2005 Пламен Първанов е канен като хоноруван
преподавател и в АМТИИ в катедра дирижиране и в НМА „Панчо Владигеров“,
София. От 2005 е хоноруван преподавател по интерпретация с диригент, кантатно-ораториално пеене и вокални ансамбли в катедра „Оркестрови инструменти
и класическо пеене“ в АМТИИ, Пловдив,
където през 2012, след успешно защитена докторска дисертация и придобиване
на научната степен доктор, е назначен на
постоянен трудов договор. В този период в екип от съмишленици е създаден и
Академичния оперен театър, а ние всички сме свидетели на богатата му продукция. В много от постановките д-р Пламен
Първанов е диригент-постановчик.
В целия този период, в който диригентът Пламен Първанов е отдаден изцяло
на пловдивската култура, той е и активен общественик: председател на фондация „Музика“, председател на фондация „Пловдивска опера и пловдивска
филхармония“, главен художествен
ръководител на Певческо дружество Пловдив, областен координатор на министерството на културата и главен експерт за Пловдивска област, директор на
Драматичен театър „Николай Осипович
Масалитинов“ в Пловдив и т.н.
Това са щрихи от един богат и пълноценен 40-годишен творчески път. Да си
жив и здрав, скъпи колега и приятелю!
Още много творчески, преподавателски
и човешки радости ти желаем ние, твоите колеги и студенти! На многая лета!
Проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак

Брой 35, март 2015 г.
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Вечер на унгарската клавирна музика
Рецитал на пианиста Александър Василенко

На 12 февруари в залата на Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство гостува пианистът д-р Александър Василенко,
доцент в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София. Пред изискана
публика от ценители на съвременната музика бе представена стилна
двуелементна концертна програма –
два клавирни цикъла на унгарските
композитори Бела Барток и Дьорд
Лигети. Прозвучаха едни от техните
капитални клавирни опуси – част от
„Микрокосмос“ на Б. Барток и „Музика ричерката“ на Д. Лигети.
От шестте тетрадки със 153 пиеси
от „Микрокосмос“ на Барток Александър Василенко бе избрал финалната, щеста тетрадка, която включва
осем пиеси с конструктивно-инструктивен характер, към които композиторът прибавя една кода в цялостната поредица на „Микрокосмос“,
блестящите „Шест танца върху български ритми“. Реализирането на
тази висока художествено-изпълнителска идея Александър Василенко
защити със „здрава“ пианистична
хватка. Особено внимание бе насочено към ритмическо-метричната
проблематика в характерните танци,
развити върху метричното много
образие и променливост, идващи от
фолклорната зона, която музикалният теоретик и композитор Барток

в своя студия формулира като „така
наречения български ритъм“.
За мен находката от този вечер бе
съпоставката Бела Барток – Дьорд
Лигети. При това съпоставка на клавирната енциклопедия на Барток
„Микрокосмос“ (от 30-те години на
ХХ век) и клавирната поредица от
единадесет пиеси „Музика ричерката“ на Лигети (от 50-те години на ХХ
век). Една пиеса от средата на цикъла
на Лигети (IX. Adagio. Mesto – Alegro
maestoso / Bela Bartok in Memoriam)
е посветена на паметта на Барток.
Всъщност според мен целият опус
„Musica ricercata“ на Лигети е под
силното влияние на великия унгарски композитор. В творбата на Лигети има повече търсене (италианската
дума ricercare означава търся, издирвам, изследвам) на концептуалната увереност, характерна за гения
Барток и това търсене бе защитено
с концентрация и изпълнителска
плътност от Александър Василенко.
Постижение, композиторско и изпълнителско, е изграждането на последната, единадесета пиеса от цикъла (XI. Andante misurato e tranguillo /
Omaggio a Girolamo Frescobaldi). Тя
е конструирана от Лигети – творец
с дълбок отпечатък върху музикалното мислене на съвремието – върху
„кръстна“ тема от клавирна меса от
Джироламо Фрескобалди, бароков

творец с изключителна композиторска и изпълнителска мощ, който работи преди 400 години – в началото
на XVII век – в Италия (в Рим и във
Флоренция). Така в програмата на
рецитала се създаде усещане за синергия между клавирна образност от
три различни епохи – ранен барок,
музика от 30-те години на ХХ век и
съвременно естетическо мислене,
което се налага след Втората световна война.
В допълнение към произведенията
в програмата пианистът Александър
Василенко добави две пиеси, които
очертават началото на интереса на
теоретика и композитора Бела Барток към древния източноевропейски
музикален фолклор в контекста на
унгарското фолклорно наследство.
В тези пиеси авторът вплита свой
хармонично-колористичен коментар към деликатна образна консистенция от фолклорни песенни образци. Целият рецитал на Василенко бе
посветен на паметта на Бела Барток
по случай 70-годишнината от смъртта на композитора през 1945 г.
Респектиращо за отношението към
националната музикална традиция
е, че “унгарският клавирен концерт”
в АМТИИ на Александър Василенко
бе подкрепен от Унгарския културен
институт в София – Институт „Балаши“. Програмата беше повторена от
пианиста в София на 17 февруари в
залата на НМА “Проф. Панчо Владигеров”.
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